Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 37. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 10. 11. 2017 od 19:00 hodin.
Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda
Nepřítomen: -----Omluveni: Z. Nejedlá
Dále přítomni: ----------

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu
37. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 starostkou obce Mgr. Evou
Křivancovou (dále „starostka“ nebo „předsedající“). Starostka konstatovala, že je přítomno 6 členů ZO,
zasedání zastupitelstva obce je tedy usnášení schopné (Prezenční listina – příloha č. 1). Předsedající
informovala, že pozvánka na toto zasedání byla zveřejněna v zákonné lhůtě 7 dnů na úřední desce (Pozvánka
– příloha č. 2) a zároveň na dnešní zasedání byli pozváni všichni členové zastupitelstva prostřednictvím
elektronické pošty, přičemž pozvánka obsahovala návrh programu.
Dále předsedající informovala, že zápis z 36. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední
desce. Jako ověřovatelé zápisu 37. zasedání ZO byli navrženi Michael Bolina a Ivana Machovcová. Návrhy
na změnu programu nebyly vzneseny.

Navržený program:
1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Rekonstrukce propustku Tchořovice
3. Rozpočtové opatření
4.

Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro obec Tchořovice

5. Byty v čp. 77
6. Informace, různé
7. Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
schvaluje program 37. zasedání dle předloženého návrhu
II.
volí ověřovateli zápisu 37. zasedání Michaela Bolinu a Ivanu Machovcovou
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 81/2017 bylo schváleno
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2. Rekonstrukce propustku Tchořovice
Starostka předložila zastupitelům k posouzení návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2017
pro veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce propustku Tchořovice“ uzavřené s firmou ZNAKON,
a.s., se sídlem Sousedovice 44, 386 01, týkající se změny ceny díla na základě vzniklých víceprací a méněprací.
Celková cena díla je 1.536.963,31 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2017 pro veřejnou zakázku
na stavební práce „Rekonstrukce propustku Tchořovice“ uzavřené s firmou ZNAKON, a.s., se sídlem
Sousedovice 44, 386 01, dle předloženého návrhu, nejvyšší přípustná cena díla činí 1.536.963,31 Kč
bez DPH
II.
ukládá starostce uzavření Dodatku č. 2 dle bodů I.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 82/2017 bylo schváleno

3. Rozpočtové opatření
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 11/2017 (příloha č. 3), zároveň předložila
zastupitelům návrh rozpočtového opatření týkající se výdajů v souvislosti s projektem „Rekonstrukce
propustku Tchořovice“. Akce bude částečně hrazena z dotace MMR. Výdaje na projekt budou financovány
navýšením některých příjmových položek a přesunem finančních částek ve výdajových položkách, které
nebudou v tomto roce čerpány (příloha č. 4). Zároveň informovala zastupitele o fakturách přijatých za období
od 26. 10. 2017 do 10. 11. 2017. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2017 (příloha č. 3)
II.
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 12/2017 (financování projektu „Rekonstrukce propustku
Tchořovice“ -příloha č. 4).
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 83/2017 bylo schváleno

4. Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro obec Tchořovice (dále jen „Nosič a
kontejnery“)
Starostka seznámila zastupitele s výsledkem jednání, posouzení a hodnocení podaných nabídek hodnotící
komisí v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro obec
Tchořovice“(příloha č. 4). Nabídku podali 2 uchazeči
 firma ZV AGRO, s.r.o., se sídlem Švermova 1373, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 28722833, cena bez
DPH 521.635,- Kč ,
 firma ELKOPLAST s.r.o., se sídlem Štefánikova2 664, 760 01 Zlín, IČ 25347942, cena bez DPH
641.000,- Kč.
Firma ZV AGRO s.r.o. nesplnila Technickou specifikaci a dále nepředložila povinnou přílohu „ Základní
technický popis schváleného typu zvláštního vozidla vydaný ministerstvem dopravy. Komise proto navrhla
vyloučit tohoto uchazeče.
Nabídka firma ELKOPLAST s.r.o. obsahovala požadované doklady a splňuje vymezené podmínky.
Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice
I.
souhlasí s vyloučením uchazeče firma ZV AGRO s.r.o.
II.
schvaluje zhotovitelem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Pořízení traktorového nosiče a
kontejnerů pro obec Tchořovice“ firmu ELKOPLAST s.r.o., se sídlem Štefánikova2 664, 760 01 Zlín, IČ
25347942, za nabídkovou cenu 641 000,- Kč bez DPH a 775 610,- Kč včetně DPH.
III.
pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo dle bodu II.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 84/2017 bylo schváleno

5. Byty v čp. 77
Starostka informovala zastupitele o podaných žádostech o byt č. 5 a 8 ve Tchořovicích čp. 77, které jsou
pronajímány na základě Směrnice pro nájem bytů ve vlastnictví obce Tchořovice – rekonstrukce domu č.p. 77
(dále jen „Směrnice“). K dnešnímu dni jsou evidováni 4 zájemci o byt. Všichni 4 zájemci splnili podmínku
oprávněného uchazeče, doručili vlastnoručně podepsanou žádost a dodali potřebné doklady. Vzhledem
k těmto skutečnostem zastupitelé rozhodli, že k dnešnímu dni ukončí příjem žádostí o byty v čp. 77.
Při vyhodnocení žádostí vzali zastupitelé v úvahu, že žádosti podali dva senioři, pro které by byl vhodnější byt
č. 8, který je bezbariérový, a dále že byt č. 5, který se nachází v 2. patře bude vhodné obsadit některým
z mladších žadatelů. Na základě individuálního posouzení sociální potřebnosti a sociálních podmínek
žadatelů byl vybrán jako nájemce bytu č. 5 pan Miroslav Cihla nájemcem bytu č. 8 pan Jaroslav Necuda.
Dále starostka informovala, že pro byt č. 8 je nutné osadit elektroměr a plynoměr, uzavřít smlouvy
na dodávku plynu a elektřiny, zálohy ve výši 500,- Kč měsíčně za elektřinu a 500,- Kč měsíčně za plyn v bytě
č. 8 by po dobu přípravy bytu pro nového nájemníka (vyklizení, vymalování, úklid, revize elektro a plynového
kotle) platila obec. Bude řešeno rozpočtovým opatřením. Poté dojde k uzavření nové nájemní smlouvy.
Problematika tohoto bytu byla řešena již na předchozích zastupitelstvech. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
souhlasí s ukončením příjmu žádostí o byty v čp. 77 k 10. 11. 2017
II.
schvaluje přidělení bytu č. 5 ve Tchořovicích čp. 77 panu Miroslavu Cihlovi, nar. 23. 12. 1989, trvale
bytem U Medvídků 223, 262 31 Milín.
III.
schvaluje přidělení bytu č. 8 ve Tchořovicích čp. 77 panu Jaroslavu Necudovi, nar. 20. 1. 1956, trvale
bytem Polská 1395/22, Praha Vinohrady
IV.
souhlasí s uzavřením smluv na dodávku plynu a elektřiny v bytě č. 8 na dobu do uzavření nové
nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 1 (M. Cihla)
Usnesení č. 85/2016 bylo schváleno

6. Informace, různé


vyřazený kontejner – Obec Hornosín požádala o odprodej vyřazeného kontejneru
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s prodejem vyřazeného kontejneru Obci
Hornosín za cenu 6.000,- Kč bez DPH, k ceně bude připočtena DPH
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 86/2017 bylo schváleno
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Veřejná telefonní stanice v čp. 79 – starostka informovala zastupitele, že veřejná telefonní stanice,
umístěná v čp. 79 ve Tchořovicích, která plnila svůj význam v dřívější době, kdy nebyla v obci
telefonní budka, a nepoužívaly se mobilní telefony, není v současnosti využívána. Z tohoto důvodu
navrhla zrušení této telefonní linky jako veřejné tel. stanice. Měsíční poplatek za toto telefonní číslo
je cca 600,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí se zrušením telefonní linky 383 495 241
umístěné v čp. 79 jako veřejné telefonní stanice.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 87/2017 bylo schváleno










ČSAD Jindřichův Hradec – záměr zrušení linky č. 340004 (Jindřichův Hradec – Karlovy Vary)
z důvodu ekonomické ztráty z provozu této linky. Bez připomínek
Změna č. 2 ÚP Lnáře – veřejné projednání 11. 12. 2017 v 16:30 v kanceláři OÚ Lnáře, bez
připomínek
Pojízdná prodejna – změna od 14. 11. 2017 bude zajíždět pojízdná prodejna smíšeného zboží v úterý
v 16:15 h a ve čtvrtek ve 12:45 h.
Doplnění závor na přejezdu P1269 – návrh užití místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
v majetku obce – zastupitelé nesouhlasí s umístěním většiny značek z důvodu malé šíře komunikací a
problémem při obsluze těchto komunikací při jejich údržbě, dosud nebyla řešena otázka, kdo dopr.
značení zaplatí
Uzavření pohostinství Na Kopečku pro veřejnost v sobotu 11. 11. 2017 – soukromá akce, bez
připomínek
Čištění kanalizace – starostka informovala o monitoringu kanalizace u kolejí, bylo označeno místo,
kde bude potřeba vybudovat kanalizační šachtu, aby mohla být kanalizační větev směrem
na Kocelovice vyčištěna. Vzhledem k blízkosti kolejí je nutné vyjádření SŽDC.
Vítr – velký vítr v obci nezpůsobil velké škody, drobné opravy - oprava střechy čp. 77, spadlý okap
čp. 102, vypadlá dvířka u elektroměrů v čp. 77 – opravu zajistil M. Cihla

6. Diskuze
Pravidla pro nakládání se dřevem z obecních pozemků.

Zasedání bylo ukončeno 21:30 h
Starostka:

Mgr. Eva Křivancová

Ověřovatelé zápisu:

Michael Bolina

Vyvěšeno:

Ivana Machovcová

Sejmuto:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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